
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 3ης/22-10-2019 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Βελβεντού. 

 
Αριθ. απόφασης: 07/2019 
 

 
ΘΕΜΑ: 

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 του Δήμου.  

 Στο Βελβεντό, σήμερα, την 22η του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2019, ημέρα 
της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 
πρωτ. 289/17-10-2019 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 
 

             Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Κωνσταντίνος Κουρτέλης, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τσέγκος Νικόλαος   

7 Τέτος Νικόλαος   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, μόνιμη υπάλληλος του 
Δήμου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:  
Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από 
κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' 
εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, 
επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος 

ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ 
του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και 
επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.  
3. Η κατά μεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων 
πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων 
κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να 
κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων 

μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, 
άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.  
4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, 
αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό 
τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιμον προς 
αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' 
εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».  
5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και 
εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά 

 



τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου 
Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 
Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή 
κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των 
Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του 
δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε 
δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του 
πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική 
ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 

143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 
3463/2006.  
 Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, 
για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η 
τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. 
(ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις 

της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα 
επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την 
προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο 
νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  
 Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των 
αρμόδιων υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  

 Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή 
διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του 
προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες 
αναμορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται 
ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την 
προετοιμασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην 
οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή 

συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της 
επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή 
δεν υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. 
(παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 
 Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των 
ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική 
επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες 

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και 
διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.  
 Σύμφωνα με το έγγραφο 154680/16-10-2019 «Επικύρωση του 
προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του νεοσυσταθέντος Δήμου Βελβεντού», 
καλούμαστε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161  του Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114Α), να αναμορφώσουμε κατάλληλα το ύψος του αποθεματικού 
ώστε να μην υπερβαίνει το πέντε (5%) του συνόλου των εγγεγραμμένων σε αυτόν 
τακτικών εσόδων. 
 Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου Βελβεντού του τρέχοντος έτους 
παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. 
Προκειμένου να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από 
συγκεκριμένους Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές 

είναι εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και 
στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού 
για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων, σύμφωνα με την εισήγηση της 
οικονομικής υπηρεσίας.  
 



 Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του 
σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Βελβεντού για το έτος 2019 
και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. 

 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 
 το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
 το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
 τον προϋπολογισμό του Δήμου Βελβεντού, έτους 2019, ο οποίος ψηφίστηκε με την 

αριθ. 22/2019  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
 το έγγραφο 154680/16-10-2019 της Αποκεντρωμένης διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής 

Μακεδονίας 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (Ομόφωνα) 

 
1. Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου 

Βελβεντού, ως εξής:  
     Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

- Μειώνουμε την πίστωση του Κ.Α 4123.01 με τίτλο  

«Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ» κατά      1.000,00€ 
 δηλαδή από 8.000,00 σε 7.000,00                                        

- Καταργούμε  την πίστωση του Κ.Α 0614  με τίτλο  
«ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  
των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης»  κατά                  28.040,00 € 
δηλαδή από 28.040,00 σε 0,00 
 Έτσι το αποθεματικό του Δήμου Κ.Α.  9111 αυξάνεται κατά €         

29.040,00€              
            δηλαδή από 69.359,26 €     σε  98.399,26 €                                                                             

- Γράφουμε πίστωση στον νέο Κ.Α 4124.01  με τίτλο  
«Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου μισθωμάτων»  
με ποσό                                                                                    500,00 € 

- Γράφουμε πίστωση  στον νέο Κ.Α 4124.02  με τίτλο  
«Κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου» με ποσό                                      500,00 € 

- Γράφουμε πίστωση στον νέο Κ.Α 4311.01  με τίτλο  
«ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών  
των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης» με ποσό              28.040,00 € 
 
Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
Μεταφορές πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, ως 
εξής: 

Μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις: 
1. Τον Κ.Α 00.61111.01 με τίτλο  

« Λοιπές δαπάνες  γενικής φύσεως.», ποσό                                 15.000,00 €  
δηλ. από 25.000,00 σε 10.000,00 

2. τον Κ.Α 10.6011.01  με τίτλο  
« Τακτικές αποδοχές οικονομικής υπηρεσίας», ποσό                       7.000,00 €  
δηλ. από 32.988,96 σε 25.988,96 

3. τον Κ.Α 20.6011  με τίτλο  
«Τακτικές αποδοχές υπηρεσίας καθαριότητας», ποσό                      7.000,00 €  
δηλ. από 15.890,80 σε 8.890,80 

4. τον Κ.Α 10.6011.02  με τίτλο  
«Τακτικές αποδοχές ΚΕΠ», ποσό                                                 5.000,00 €  
δηλ. από 18.356,00 σε 13.356,00 

5.  τον Κ.Α 30.6011.01  με τίτλο  
«Τακτικές αποδοχές Τεχνικής υπηρεσίας», ποσό                            1.600,00 €  
δηλ. από 17.425,92 σε 15.825,92 

6. τον Κ.Α 10.6051.01  με τίτλο  
«Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπικού», ποσό                      1.500,00 €  



δηλ. από 8.950,00 σε 7.450,00 
7.  τον Κ.Α 20.6211.01  με τίτλο  

«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος», ποσό                                        8.000,00 €  
δηλ. από 58.210,00 σε 50.210,00 
Έτσι το αποθεματικό του Κ.Α. 9111 αυξάνεται κατά                      45.100,00 € 
Δηλ. από 69.359,26  σε  114.459,26 
 
Αυξάνει τις παρακάτω πιστώσεις: 

1. Τον  υφιστάμενο  Κ.Α.00.6056.01  με τίτλο  
    «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ-τΤΑΔΚΥ» κατά                                    1.200,00 € 
    δηλ. από 1.200,00 σε 2.400,00 

2. τον υφιστάμενο  Κ.Α. 00.6121.01  με τίτλο  
    «Αντιμισθίες δημάρχου, αντιδημάρχου,  κ.λ.π.» κατά                      5.000,00 €  
    δηλ. από 17.050,00 σε 22.050,00 
3. τον υφιστάμενο  Κ.Α. 10.6461.01  με τίτλο 
    « Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων» κατά                  1.000,00 € 
   δηλ. από 500,00 σε 1.500,00 
4. τον υφιστάμενο  Κ.Α. 00.6111.01  με τίτλο 

    « Αμοιβές νομικών & Συμβολαιογράφων» κατά                              2.000,00 € 
   δηλ. από 1.000,00 σε 3.000,00 
5. τον υφιστάμενο  Κ.Α. 00.6434.01  με τίτλο 
    «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων» κατά                                   7.000,00 € 
   δηλ. από 1.000,00 σε 8.000,00 
 

Γράφει: τις παρακάτω νέες πιστώσεις: 

6. τον νέο  Κ.Α. 20.6041.01  με τίτλο  
« Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων» ποσό                          5.000,00 € 

7. τον νέο  Κ.Α. 20.6054.01  με τίτλο  
« Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού» ποσό                     1.500,00 € 

8. τον νέο  Κ.Α. 30.6699.01  με τίτλο  
« Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων (αλάτι)» ποσό                            1.800,00 € 

8. τον νέο  Κ.Α. 00.6737.01  με τίτλο  

« Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων» ποσό                         51.564,04 € 
9. τον νέο  Κ.Α. 25.7412.05  με τίτλο  

« Τοπογραφική μελέτη εξωτερικού  
δικτύου ύδρευσης Βελβεντού» ποσό                                            8.708,48 € 

10. τον νέο  Κ.Α. 25.7412.06  με τίτλο  
« Η/Μ μελέτη εξωτερικού δικτύου  
ύδρευσης Βελβεντού» ποσό                                                     15.030,56 € 

Έτσι το αποθεματικό του Δήμου  Κ.Α 9111 μειώνεται κατά            99.803,08 € 
Δηλαδή  από 114.459,26  σε                                                 14.656,18 €  
 
2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας. 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 07/2019 
   Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Βελβεντό,  23 Οκτωβρίου 2019 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

Μανώλης Κ. Στεργίου 
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